
Alma program / Föld napja 2013. április 19 – 22. 

 

Előzetes feladatok – Alma program: 

1-2.osztály: 

Kedves Gyerekek! 

Az ALMA napra további feladatokat kaptok: 

- Jelöljetek ki 3 tanulót az osztályban, aki nagyon gyorsan tud almát hámozni, tornyot építeni, 

szóval, nagyon ügyes! 

- Gyűjtsetek alma alakú, vagy almát ábrázoló tárgyakat! 

- Készítsetek almát papírtépés segítségével! 

- Hozzatok vicces almafejeket! 

- Gyűjtsetek almából készült ételek neveit! 

- Gyűjtsétek szelektíven az almaleves dobozokat! 

- Készítsetek tablókat az almával kapcsolatban! 

 

 

3-4.osztály: 

Kedves Gyerekek! 

Az ALMA napra további feladatokat kaptok: 

- Jelöljetek ki 3 tanulót az osztályban, aki nagyon gyorsan tud almát hámozni, tornyot építeni, 

szóval, nagyon ügyes! 

- Gyűjtsetek alma alakú, vagy almát ábrázoló tárgyakat! 

- Járjatok utána, milyen az alma virágja! 

- Gyűjtsetek településneveket, melyekben szerepel az ALMA név! 

- Keressetek minél több alma fajtát! 

- Gyűjtsétek szelektíven az almaleves dobozokat! 

- Készítsetek tablókat az almával kapcsolatban! 

 



FÖLD nap: 

Előzetesen kiadott feladatok, amit legkésőbb 22-ig kértünk elkészíteni. 

 

1-2. osztály: 

Papírfüzér emberek készítése, színezése földrészek, bőrszín alapján. 

 

3-4. osztály: 

A hét elején húzással kapnak egy földrészt, ennek járjanak utána! 

- Állatvilága 

- Növényvilága 

- Domborzata, vízrajza 

- Lakosság, híres emberek 

- Nevezetességek 

Tetszőleges technikával, pl.: festéssel, 3 D-ben, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013. április 19., péntek programja: 

 

- Almával kapcsolatos tablók kiállítása egész héten, értékelés pénteken 

 

- Ügyességi vetélkedő: osztályonként 3 fős csapatok 

3. óra – tornaterem: 1-2. osztály 

4. óra – tornaterem: 3-4. osztály 

 

Feladatok: 

1. Puzzle összerakása – alma, alma virágja 

2. Torony építése almaleves dobozból 

3. Almaleves doboz hajtogató verseny 

4. Almahordás kosárban 

5. Almahámozó verseny 

 

Értékelés: 

- Almás müzli szeletek 

- Almachips 

 

Kiállítás az almát ábrázoló, alma alakú tárgyakból és a vicces almafejekből (1. és 2. emelet folyosó 

vége) 

 

Almás ételek kóstolása (otthonról hozott) 

 

 

 

 

 



2013. április 22. HÉTFŐ 

Ezen a napon arra kérjük a szülőket, hogy jelképként gyermekük 
ruházatában legyen kék szín. (Föld, a kék bolygó) 

 

Totó megoldása - osztályonként 

Téma: Alma, Föld, környezetvédelem 

 

Almás ételek kóstolása (otthonról hozott) 

 

1-2. osztály – papírfüzér emberek 

3-4. osztály – Földrészek  feladatok értékelése 

 

 


